
Wij zullen niet vergeten 

GERARD VAN DER ZWAAN 
Hij werd geboren te Enschede op 

8 maart 1927. Na een moedig gedra
gen ziekte is hij in de Heer overleden 

op 7 juli 1987 te Enschede. 
Biddend hebben wij in een gezongen 
Uitvaart in de Mariakerk afscheid van 

hem genomen en hem in een 
crematieplechtigheid te Usselo 
toevertrouwd aan de Heer van 

het leven. 

t 
Moegestreden heeft GERARD zich 

overgegeven aan het onvermijdelijke. 
Hij wist het al zo lang, maar het was 
niet gemakkelijk voor hem om het te 
aanvaarden. 

GERARD is iemand geweest, die 
altijd zijn leven zelf in handen nam. 
Hij wilde zo graag vrij en onafhanke
lijk zijn. Daarin was hij radikaal, maar 
vooral heel eerlijk. 

En met deze vurige oprechtheid 
heeft hij zijn leven helemaal in dienst 
gesteld van de sport en vooral van de 
jeugd. Daarvoor leefde en werkte hij: 
daarvan profiteren nog dagelijks ve!e 
voetballiefhebbers in Twente. 

Vier en een half jaar geleden werd 
hij ziek. Steeds meer moest hij opge
ven: zijn werk, zijn vrienden, zijn vrije 
leven. Maar wat hij niet opgaf was z"n 
vechten voor onafhankelijkheid. 
Tot het laatst toe organiseerde hij z'n 
dagelijks leven het liefst zó, dat hij 
anderen zo weinig mogelijk tot last 
was. 

Maar tegelijk was hij ook heel ge
lul,kig en dankbaar voor de geduldige 
en hartelijke zorgen, van vooral zijn 
naaste familieleden.. De onderlinge 
band werd steeds sterker en dat gaf 
hem een veilig gevoel. 

Tenslotte heeft hij, realist als hij 
was, zijn leven uit handen gegeven. 
Zijn nuchter geloof dat er EEN is, 
"Die dan wel verder zal zorgen", was 
hem daarbij tot grote steun. 

Daarom bidden wij tot die ENE: 
"Goede God, laat GERARD nu een 

vrije mens zijn, bevrijd van ziekte, 
angst en pijn, in Uw Vaderhuis, waar 
ruimte is voor velen". 

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en Uw 
meeleven; ter nagedachtenis aan hem. 

Familie van der Zwaan 




